
BERETNING

om årsregnskabet for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2015 med Afviklingsinstansens 
svar

(2016/C 449/44)

INDLEDNING

1. Den Fælles Afviklingsinstans (herefter »Afviklingsinstansen«), som ligger i Bruxelles, blev oprettet ved forordning (EU) 
nr. 806/2014 om den fælles afviklingsmekanisme (»SRM-forordningen«) (1). Afviklingsinstansens opgave er at sikre en 
velordnet afvikling af nødlidende banker med minimale konsekvenser for realøkonomien og de offentlige finanser i og uden 
for de deltagende medlemsstater.

2. Afviklingsinstansen har fungeret som et uafhængigt EU-agentur siden 1. januar 2015. Kommissionen havde dog 
ansvaret for oprettelsen og den indledende drift af Afviklingsinstansen. Afviklingsinstansen har først siden 8. april 2015 
haft operationel kapacitet til at forvalte sine ressourcer selvstændigt.

3. Tabellen viser Afviklingsinstansens nøgletal (2).

Tabel

Afviklingsinstansens nøgletal

2014 2015

Budget (millioner euro) Ikke relevant 22

Ansatte i alt pr. 31. december (1) Ikke relevant 108

(1) Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

Kilde: Afviklingsinstansens data.

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

4. Retten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en 
vurdering af centrale kontroller i Afviklingsinstansens overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået 
fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af ledelsens udtalelser.

REVISIONSERKLÆRING

5. I overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) har Retten:

a) revideret Afviklingsinstansens årsregnskab, som omfatter årsopgørelsen (3) og beretningen om budgetgennem-
førelsen (4) for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2015, og

b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet.

Ledelsens ansvar

6. Ledelsen er ansvarlig for at udarbejde et årsregnskab for Afviklingsinstansen, som giver et retvisende billede, og for, 
at de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet, er lovlige og formelt rigtige (5):
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(1) EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1.
(2) Nærmere oplysninger om Afviklingsinstansens beføjelser og aktiviteter kan findes på dens websted: http://srb.europa.eu/.
(3) Denne omfatter balancen og resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over ændringer i nettoaktiver samt en oversigt 

over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende bemærkninger.
(4) Denne omfatter regnskabet over resultatet af budgetgennemførelsen og bilaget til regnskabet over resultatet af budget-

gennemførelsen.
(5) Artikel 39 og 50 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).

http://srb.europa.eu/


a) Ledelsens ansvar med hensyn til Afviklingsinstansens årsregnskab omfatter udformning, gennemførelse og 
opretholdelse af et internt kontrolsystem, som sikrer, at der udarbejdes en årsopgørelse, som giver et retvisende 
billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udvælgelse og anvendelse af 
passende regnskabspraksis på grundlag af de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt (6), og 
udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Formanden for Afviklingsinstansen 
udarbejder årsregnskabet, efter at Afviklingsinstansens regnskabsfører har forberedt det på grundlag af alle 
tilgængelige oplysninger og skrevet en note, som vedlægges regnskabet, og hvori han bl.a. erklærer, at han har rimelig 
sikkerhed for, at regnskabet i alt væsentligt giver et retvisende billede af Afviklingsinstansens finansielle stilling.

b) Ledelsens ansvar med hensyn til de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed og overholdelse af 
princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af et effektivt 
og produktivt internt kontrolsystem, hvori indgår tilstrækkelig overvågning og passende foranstaltninger, som kan 
forhindre uregelmæssigheder og besvigelser samt, hvis det er nødvendigt, sikre, at der iværksættes retlige procedurer 
med henblik på at inddrive uberettiget udbetalte eller anvendte midler.

Revisors ansvar

7. Det er Rettens ansvar på baggrund af sin revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet (7) om 
årsregnskabets rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Retten udfører sin revision i 
overensstemmelse med IFAC's Internationale Standarder om Revision og etiske regler og INTOSAI's internationale 
standarder for overordnede revisionsorganer (International Standards of Supreme Audit Institutions). Ifølge disse 
standarder skal Retten planlægge og udføre revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
Afviklingsinstansens årsregnskab er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for det, er 
lovlige og formelt rigtige.

8. Revisionen omfatter udførelse af handlinger med henblik på at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og 
oplysningerne i regnskabet og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger 
afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation i regnskabet og for, at de 
underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset 
om det skyldes besvigelser eller fejl. Ved vurderingen af disse risici tager revisor både hensyn til den interne kontrol, som 
skal sikre, at der udarbejdes et retvisende årsregnskab, og til de overvågnings- og kontrolsystemer, der er indført for at 
sikre de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, og udformer revisionshandlinger, der er passende 
efter omstændighederne. Revisionen omfatter også en vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og 
om de regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. I forbindelse 
med udarbejdelsen af denne beretning og revisionserklæring tog Retten det revisionsarbejde, der var udført af uafhængige 
eksterne revisorer i relation til Afviklingsinstansens regnskab, med i betragtning som fastsat i artikel 208, stk. 4, i EU's 
finansforordning (8).

9. Retten mener, at det tilvejebragte revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for denne 
revisionserklæring.

Erklæring om regnskabernes rigtighed

10. Det er Rettens opfattelse, at Afviklingsinstansens årsregnskab i alt væsentligt giver et retvisende billede af dens 
finansielle stilling pr. 31. december 2015 og af resultaterne af dens transaktioner og pengestrømme i det afsluttede 
regnskabsår, i overensstemmelse med dens finansielle bestemmelser og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabs-
fører har fastlagt.

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet

11. Det er Rettens opfattelse, at de transaktioner, der ligger til grund for Afviklingsinstansens årsregnskab for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2015, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.
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(6) De regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt, er baseret på de internationale regnskabsstandarder for den 
offentlige sektor (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS), som er udgivet af International Federation of 
Accountants, og — hvor det er relevant — på International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards 
(IFRS) udgivet af International Accounting Standards Board.

(7) Artikel 107 i delegeret forordning (EU) nr. 1271/2013.
(8) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).



12. Bemærkningerne i det følgende drager ikke Rettens erklæringer i tvivl.

BEMÆRKNINGER OM REGNSKABERNES RIGTIGHED

13. Ifølge SRM-forordningens artikel 92, stk. 4, skal Retten navnlig undersøge de eventualforpligtelser, der opstår for 
Afviklingsinstansen, Rådet og Kommissionen som følge af udførelsen af deres opgaver i henhold til SRM-forordningen. 
Retten vil behandle dette emne i en særskilt beretning.

BEMÆRKNINGER OM DEN INTERNE KONTROL

14. Afviklingsinstansen blev operationel i 2015 og opbyggede gradvist sit interne kontrolmiljø. En række væsentlige 
procedurer og kontroller er imidlertid endnu ikke udformet, vedtaget eller taget i brug, herunder en strategi for risikostyring 
og -kontrol, interne kontrolstandarder, regelmæssig vurdering af, om det interne kontrolsystem fungerer, som det skal, og 
en strategi for bekæmpelse af svig.

BEMÆRKNINGER OM BUDGETFORVALTNINGEN

15. Afviklingsinstansens budget finansieres med bidrag fra kreditinstitutter og var i 2015 på 22 millioner euro. Den 
indgik forpligtelser for 67 % af de indbetalte budgetmidler og anvendte 45 % af dem. Den lave udnyttelsesgrad resulterede i 
et betydeligt budgetoverskud på 7,7 millioner euro.

16. Der er fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit II (administrationsudgifter): 3,6 millioner euro 
svarende til 70,4 %. Disse fremførsler vedrører hovedsagelig kontrakter, som Afviklingsinstansen indgik i 2015 med henblik 
på sine nye lokaler (IT-infrastruktur, sikkerhedsinfrastruktur og kontorudstyr), og som endnu ikke var leveret fuldt ud eller 
faktureret ved udgangen af 2015.

17. Der er fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit III (aktionsudgifter): 0,6 millioner euro svarende 
til 40,3 %. Disse fremførsler vedrører hovedsagelig konsulentydelser i forbindelse med projektet »Collection of 
contributions«, som endnu ikke var leveret fuldt ud eller faktureret ved udgangen af 2015.

ANDRE BEMÆRKNINGER

18. Afviklingsinstansen undertegnede i 2015 en aftale om sit nye hovedsæde i Bruxelles for en minimumsperiode på 15 
år og til en samlet værdi af mindst 42,4 millioner euro. Kontrakttildelingsproceduren var dårligt dokumenteret, og ifølge 
udbudsbekendtgørelsen skulle bygningen være beliggende i et område, som er et af de dyreste i Bruxelles, hvilket 
udelukkede billigere muligheder.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i 
Luxembourg på mødet den 13. september 2016.

På Revisionsrettens vegne

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Formand 
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AFVIKLINGSINSTANSENS SVAR

14. Selvom Den Fælles Afviklingsinstans (»SRB« eller »Afviklingsinstansen«) er i etableringsfasen, har det igangværende 
arbejde med at formalisere de interne procedurer fortrinsret og forventes afsluttet ultimo 2017. Der er fastsat vigtige 
områder og aktiviteter og truffet foranstaltninger for at sikre, at disse er overensstemmende. Afviklingsinstansen har ikke 
formelt vedtaget standarder for intern kontrol, men overholder allerede flere sådanne.

15. Budgettet for 2014-2015 blev opstillet af Europa-Kommissionens taskforce under vanskelige forhold før 
Afviklingsinstansens etablering. SRB skal desuden i henhold til SRM-forordningen indsamle bidragene for hvert år i 
forvejen. Det forventes også, at et eventuelt positivt budgetresultat ikke fører til en opbygning af reserver, men til en 
tilsvarende nedsættelse af det beløb, der afkræves finansieringsinstitutterne i det kommende år.

16. Afviklingsinstansen godtager bemærkningen og fremfører, at fremførslerne hovedsageligt vedrører de indledende 
investeringer, som var nødvendige for SRB's idriftsættelse.

17. Afviklingsinstansen godtager bemærkningen men påpeger, at hovedparten (82 %) af det samlede fremførte beløb på 
0,6 mio. EUR under afsnit III vedrører arrangementer/tjenester, som allerede er afholdt/ydet i 2015. Disse tjenester var ved 
årets udgang endnu ikke faktureret af leverandørerne, hvilket indvirkede på regnskabet.

18. I etableringsfasen benyttede SRB sig af OIB's ekspertise til at iværksætte et udbud efter forhandling vedrørende nye 
lokaler.

I den forbindelse gør følgende sig gældende:

— Udbuddet blev offentliggjort af OIB i et specifikt format, og kriterierne blev meddelt i henhold til gængs praksis og 
metodologi ved OIB.

— I overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning øgedes OIB's standard for ydre rammer 
(500 m) til m for at sikre reel konkurrence.

Hvad angår beliggenheden, var kravene baseret på SRB's behov i forhold til at kunne udføre sine arbejdsopgaver og 
nødvendigheden af, at være i umiddelbar nærhed af Kommissionen (GD FISMA og GD COMP) og Rådet. I forbindelse med 
afviklingen af banker, hvor 24-timersreglen træder i kraft, skal disse institutioner være inden for gåafstand. I lyset af 
ovenstående traf Europa-Kommissionens taskforce en strategisk og politisk beslutning om at blive i EU-kvarteret. 
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